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  018-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:28. (  الحي والدين الميت الدين حول الك�م تتمة - 1

  ) 00:02:02(  ؟ والصرافة العملة في التجارة حكم ما - 2

  ) 00:12:48(  ؟ ا5خوان بين عارفالت السنة من ھل - 3

  ) 00:14:51(  ؟. فيھا العمل يجوز فھل الربوية البنوك مع تتعامل المؤسسات بعض - 4

  ) 00:16:52(  ؟.زوجھا إخوة عند وزوجھا المرأة جلوس يجوز ھل - 5

  ) 00:18:10(  ؟. الرجال بحضرة شعراً  تنشد أن للمرأة يجوز ھل - 6

 الفھم ھذا فھل بھا والخلوة اLجنبية المرأة مع الك�م يجوز أنه وكلمھا الدرداء أم على دخل لما الفارسي سلمان حديث من فھمنا - 7

  ) 00:18:55(  ؟. العصور سائر في أم وسلم عليه هللا صلى الرسول بعصر خاصة المؤاخاة وھل ؟. صحيح

  ) 00:22:29(  ؟. إليھا محتاج مريض إلى ميت أو حي أعضاء نقل يجوز ھل - 8

  ) 00:24:29(  ؟.عليه الثمن أخذ يجوز وھل ؟.الدم نقل حكم ما - 9

  ) 00:25:19(  ؟. البيت بھذا يفعل ماذا تاب ثم الربا من بيتاً  بنى رجل -  10

  ) 00:25:53(  ؟) . اLكبر الجھاد إلى اLصغر الجھاد من رجعنا(  حديث صحة وما ؟ اLصغر الجھاد و اLكبر ھوالجھاد ما -  11

  ) 00:28:06(  ؟.المغرب قبل المسجد دخل لمن المسجد تحية حكم ما -  12

  ) 00:31:56(  ؟. السنة ھي وما النھي أوقات في الفائته الص�ة قضاء يجوز ھل -  13

  ) 00:37:35(  ؟. أياماً  الليل فيھا يطول أو النھار فيھا يطول التي الب�د في والصيام الص�ة نقدر كيف -  14

  ) 00:47:19(  ؟.أيضاً  القبلية السنة على ھذا ينطبق فھل يتكلم مالم مكانه يغير أن للمرء يفضل البعدية السنة ص�ة -  15

  ) 00:47:32(  ؟. العمل فما العشاء ص�ة في وبدأ المغرب صلى قد ا^مام ووجد المسجد دخل رجل -  16

  ) 00:49:13(  ؟. موته قبل برضاه وھذا وتهم بعد `خر شخص من عضو نقل حكم ما -  17

(  ؟. العلمية بالنظريات الشرعية اLحكام إثبات يجوز وھل ؟.الفلكي بالحساب أم البصرية بالرؤية رمضان شھر يثبت ھل -  18

00:51:30 (  

 ) 01:04:06(  والتابعين؟ الصحابة عن شيء ذلك في ثبت وھل العزلة تجوز ھل -  19
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة



  

هذا القسم الدين امليت فليس له اعتبار فيما يتعلق بذاك السؤال ، القسم األول جيب أن يعترب وكأنه  ... :الشيخ 

ويعتربه كأنه يف جيبه جاء يف  يف حوزته ، نعم  القسم األول الدين احلي هو الذي جيب أن حيسب حسابه

تضاعيف كالمك دين ال ميكن اعتباره الحيا وال ميتا مشكوك فيه ، هذا يعاجل بالقاعدة الشرعية وهو غلبة الظن، 

البد أن مييل إىل القسم األول الذي هو احلي أو القسم اآلخر وهو امليت ، فإىل أي اجلهة اليت نرجح الظن يلحق 

  .به، وتزول املشكلة 

  .يعين الديون املشكوك فيها ال يعترب حىت يتحقق :سائل ال

  .هذاك امليت ، مات وبعدين اهللا أحياه بأعجوبة، فيوم  استلمه الزم يطالع عن كل السنني اليت مضت :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

خاضعة للصعود والنزول فهو حتسبا هو من يشرتي بضاعة من اخلارج فالعملة الورقية  ...هناك  ... :السائل 

مشرتي بضاعة تستحق بعد شهرين اآلن هو يتحسس يرى أن العملة الفالنية يف صعود أو قد تصعد يف املستقبل 

نتيجة تقادير فهو يشرتي اآلن على أمل ملا يدفع يكون قد استفاد وقد حيصل العكس وقد الحيصل العكس، 

نة ، فمن هذا الباب يشرتي العملة فعندما حيس أن العملة تريد تنزل يبيعها وهذه قضية تتكرر ألن طلبه مدار الس

  .فكأنه يتاجر بالعملة ،ما بغرض الصرافني والغرض تغذية جتارته 

  .على كل حال ما غرض الصرافني يا أستاذ ؟ هو التجارة  :الشيخ 

  .فقط بالعملة  :السائل 

ت الصورة فقط، أما الثمرة والغاية هي متحدة وال سيما أنت فافهم فقط الثمرة بالتجارة فهنا اختلف :الشيخ 

ذكرت أنه يشرتي من أجل أن يسدد بعد شهرين فرخصة هذه العملة اليت يريد أن يسدد فيها ركض واشرتاها جيوز 

  .إيش؟ يصاب بالعكس وهذه مشكلة التجارة بالصرافة 

  هي سيان ؟ :السائل 

  .نعم  سيان  :الشيخ 

   ال حتلل ؟ما يعين: سائل آخر 

  أي واهللا حتلل التجارة بالعملة ، تريد حل املشكلة :الشيخ 

  ... :السائل 



الضرورات هلا معىن ضيق جدا، يعين واحد يريد ميرض إذا ما أكل شيئا حمرما مثال، فهذا ليس كالذي  :الشيخ 

  يريد يوسع جتارته فريتكب حمرما 

  ... :السائل 

  .تاذ وأنت شايف الواقع، الواقع يساعد متاما على فهم احلكم الشرعي نعم ما جيوز أبدا ، قمار يا أس :الشيخ 

لنفرض أين بعت بضاعة سلفا أريد أن أستوردها للمشرتي ، وقيمتها اليوم بالعملة . فيه صورة أخرى  :السائل 

يه األجنبية عشرة آالف ، حىت أضمن أن تظل بنفس السعر مثال حسبت حسايب ملا بعته أن مثال سعر اجلن

اإلسرتليين اليوم نصف دينار ، فاشرتيت العملة ووضعتها عندي حىت حينما يستحق الدفع بعد كذا شهر أكون 

أنا ال خسرت وال رحبت ، حيث حسبت حسايب على أن قيمة العملة اليوم فهذه ليست متاجرة مع أين اشرتيتها 

  .ر، ليس نفس الشيء سلفا ، وجيوز ملا أدفع تكون ارتفعت أو اخنفضت أو صار فيها ما صا

اختلفت متاما عن الصور اليت كنا حنكي فيها ، ما أرى يف هذا شيء بل بالعكس هذا يتحفظ يف أن ال  :الشيخ 

  .يقع يف مشكلة خمالفة للشريعة ، تفضل 

شيخ لو مسحت يل فهمته أن العملة الورقية ليست ذات قيمة لكن هلا قيمة اعتبارية وقضية القيمة  :السائل 

بارية حتددها الدولة صاحبة العالقة، لكن الذي حيصل أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة االعت

ذهبية أو بسلة عمالت أو ما حيدد القيمة احلقيقة للعملة ليست الدولة ذات العالقة، يعين مثال كثري من احلاالت 

املدفوعات والتبادل التجاري بني دولة وأخرى أن عملة بلد معني حمدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان 

فيحددها قيمة الناتج القومي، أو هي جمموع السلع واملوارد اليت تنتج يف تلك الدولة ، دولة فجأة يطلع عندها 

برتول فيصر عندنا خريات ، يف السابقة ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها، فالذي حيدد القيمة 

عملة الورقية اليت هي رمز ألرصدة موجودة سواء خريات أو ذهب زائد املعامالت التجارية بني بلد احلقيقة هلذه ال

وأخرى فما عاد قيمتها حمددة فقط بفرمان بطلعه الدولة، أو برغبة الدولة املعنية وقد يكون العكس متاما ويف دول 

اقها حىت تقلل من صادراا إىل دول أخرى،  أخرى تتآمر حىت ختلي دولة معينة ترفع قيمة عملتها وترفع قيمة أور 

اليابان يهمهم أن يكون الدوالر عال حىت الناس ما .. كما حيصل اآلن يف اليابان وأمريكا، حياولون دائما خيلون 

تستورد من أمريكا فتجده غايل فيشرتون من اليابان ، أمريكا تعلن أا ختفض حىت تعمل العكس، فليس دائما 

  .أو تتحكم يف تقدير قيمة عملتها الورقية  الدولة هي حتدد

معليش أنا أمشي معك يف هذا ، لكن لست معك يف قولك يف أول كالمك وإن كنت يف األخري فقط  :الشيخ 

املوضوع ليس هذا فقط، فمعىن ذلك ، هذا ممكن وهذا مشاهد أيضاما ادري هذا التعميم يف أول الكالم أن 



  .لدول األخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض ا

  .ترفع الفوائد  :السائل 

هذا هو لكن كونه هذا هو السبب الوحيد أنا ما أقول سبب وحيد، لكن على كل حال املسألة داخلة  :الشيخ 

يف موضوع مقامرة ، ما ينضبط األمر، ربنا ملاذا حرم امليسر والقمار؟ هو ألنه ليس قائما على أسباب كونية 

بيعية إذا اإلنسان التزمها مثل التجارة املباحة ، ففي الغالب ينجح وإن كان أحيانا خيسر ما فيه مانع ، فهذه ط

تشبه املقامرة متاما ولذلك فاإلنسان أنا أقول ال ميكن إنسان يعيش يف بلد له عالقة ببلد آخر، إال أنه يضطر 

ال يف حكم الضرورات وإال خسر ماله وخسر جتارته  حيول عملة ، لكن القصد ما يتخذ ذلك جتارة ألنه هنا يق

  .كلها إذا كان ما يريد أن يعمل املبادلة الضرورية باختصار الصورة اليت أتى ا أبو حممد آنفا 

أنا هذه أريد أن أحكي فيها أنا ما رأيت فرقا بني الصورة اليت أتى ا زهري واليت أتى ا طاهر ، زهري : أبو حممد 

د أناستورد بضاعة من بلد ما يف اخلارج ، أنا أعلم اآلن أن قيمة اإلسرتليين اللي بدي استورد فيه قال أنا أري

منخفضة وأنا أخاف بعد شهرين عندما تأيت البضاعة وأريد أن أسدد  سرتفع قيمة اإلسرتليين فأنا أشرتي حاجيت 

رتيها بالسعر احلايل، مثل ما قال طاهر من اإلسرتليين السترياد تلك البضاعة اآلن، وأحوله وأضمن بذلك أن أش

أنا متفق مع زهري أبيعه هذه البضاعة بعشر آالف دينار ، اآلن السعر يقابله عشر آالف إذا أنا اآلن أشرتي 

  .اإلسرتليين اآلن وأحجزه وآيت ببضاعيت مل أر فرقا 

  .الصورة ما فيه فرق ، لكن الفرق يف القصد  :الشيخ 

  .هذا السعر اآلن عشر آالف القصد هنا أن  :السائل 

  .تفرق قيمته بدون زيادة ونقص هنا صح أم ال بينما هنا فيه فرق كبري  :الشيخ 

  .إنه يريد يستورد بأقل ما ميكن  :السائل 

  .هذا هو  :الشيخ 

  ...الفارق أكرب هنا : سائل آخر 

ي عني الصورة هذه لكن القصد الصورة ختتلف أنا أتكلم عن القصد ، أنا وافقته معه هذه الصورة ه :الشيخ 

  .شتان بني هذا وهذا ، فأنت ستقول هال الصورة واحدة ، أنا ما خالفت ، خالفت شيئا ؟ مل أخالف 

  .فقط أنا سأذهب صورة ثالثة  :السائل 

آيت خامسة وثالثة وثالثني ، يا أستاذ ال عليك الصور والشكليات تتعدد، تتعدد حبيث ال ميكن حصرها  :الشيخ 

ن إمنا األعمال باخلواتيم ، اآلن أنا آخر شيء تكلمت مع أيب حيىي، أنه ما يف إنسان يعيش يف بلد إال ، لك



مضطر يأتيه عملة من بلد مث يصرفها يف البلدان الذي يعيش فيه أمل نتكلم على هذه الصورة ، إذا ماذا كان 

  جوابنا بالنسبة هلذه الصورة ؟

   الضرورات تبيح احملظورات ؟ :السائل 

هذا هو لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي ، إذا حنن نريد ننظر ليس الصور فقط وإمنا الباعث  :الشيخ 

على ارتكاب هذه الصورة وتلك ، فمن حيث الشكليات كلها صور، لكن ختتلف املقاصد ، فبني واحدا مثال 

ش يف بلد عملتها الدينار والعكس جاءه عملة عراقية ماذا يريد يفعل فيها يريد يضطر يصرفها هنا ألنه يعي

  .بالعكس 

  شيخنا هل التعارف من السنة ؟: أبو ليلى 

اآلن كثري من امللتزمني باإلسالم سواء كان مفهومهم له صحيحا ، أو غري صحيح ، أنه من السنة  :الشيخ 

هذا هو السنة ، اهللا التعارف ، هذا ليس من السنة يف شيء، السنة هو إذا أحببت مسلما يف اهللا أن تعرفه بذلك 

خلينا نتعارف فالن بن فالن، فالن ابن فالن يشتغل كذا، وموظف كذا ويدرس كذا، إىل آخره هذا تقليد أورويب 

حمض، مث ال يتعدى يعين هذا التعارف ال يتعدى هذا التعارف إىل شيء يعين مشروع ويكون هذا من باب كما 

إن (( ملاذا  ))كم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقنا (( قال اهللا عز وجل 

فإذا كان التعارف رد التعارف فهذا كالذي يتوضأ وال يصلي ، أما إذا كان يقصد  ))أكرمكم عند اهللا أتقاكم  

 بأس منه من وراء ذلك أن ميشي خطوة أخرى إىل إجياد شيء من الرتابط والتوادد والتحابب الذي ال بد منه، فال

لكن شريطه أن ال تتخذ سنة ، فالسنة كما ذكرنا ، أنا أحب فالنا هللا، فيأيت اجلواب منه أحبك اهللا الذي أحببتين 

  .له، أما فالن امسه كذا، وفالن امسه كذا وواحد مثل حكاييت ما يستفيد شيئا من هذا التعارف 

ات الربوية ، فهل يأمث الذي يعمل ا خاصة وأن يقول أخ إن بعض الشركات تشغل أمواهلا يف املؤسس :السائل 

  .راتبه يصله شيء من هذا القبيل 

  كيف عالقة الراتب باملوضوع وأن إيش راتبه ؟  :الشيخ 

  يعين راتبه من هذه املؤسسات اليت تتعامل بالربا فهل يأمث العامل يف هذه املؤسسات ؟ :السائل 

وال تعاونوا عل اإلثم (( لفتنا نظركم صباحا أا تكثر وربنا يقول هذا السؤال من أمثلة األسئلة اليت  :الشيخ 

، فالتعاون مع الناس الذين يرتبكون خمالفة اهللا ال جيوز التعاون معهم إطالقا ذه اآلية ولألحاديث  ))والعدوان 

فكل هذا  )ة لعن اهللا في الخمر عشر ( واحلديث اآلخر  )آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (  ...املعروفة 

وذاك يؤكد أن املسلم جيب أن ال يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع ملا حرم اهللا عز وجل ، مع البنوكالربوية ال 



ينبغي التعامل معها وال أن يكون موظفا لديها ولو يف بأقل وظيفة ولو أنه كان كناسا قماما يقم األوساخ وجيمعها 

  .نعم . 

اخلاصة واحلكومية جزءا من راتب املوظف كادخاره وتشغله املؤسسة حصيلة  ختصم بعض املؤسسات :السائل 

  لرواتب املوظفني بطريقة ربوية فهل حيرم مثل هذا ؟

  .اجلواب هو هو :الشيخ 

  هل جيوز للمرأة أن جتلس هي وزوجها مع إخوته وإن جاز فما هي الشروط الواجب اتباعها يف ذلك؟ :السائل 

حمتجبة احلجاب الشرعي ويكون جلوسها أيضا مالزما أو ملتزما هي فيه باآلداب  إذا كانت املرأة :الشيخ 

الشرعية كأن مثال ال تضحك وال تتلوى أمام أسالفها أخوة زوجها فيجوز هذا وإن كنت أعتقد خاصة يف هذا 

لفات الشرعية الزمان أنه من الصعوبة مبكان حتقيق مثل هذه اآلداب اإلسالمية يف جمتمعنا الذي أفاق على املخا

  وملا يستطع بعد أن يبتعد عنها لذلك فاخلري كل اخلري أال يصري يف دار الزوج مثل هذا االجتماع ؟

  ...يقول فصلت األمر يف الغناء لكن لو كان الغناء أو الشعر من احلالل شرعا  :السائل 

ساعة أو أكثر فما دام أن  وهي تنشد شعرا فال شك أن هذا اإلنشاد ولو كان مباحا كما شرحنا قبل :الشيخ 

اليت تنشد الشعر هي امرأة فلصوت املرأة خاصة يف إنشادها للشعر نغمة خاصة قد يفتنت الرجال ا فال جيوز 

  .االستماع هلا 

يسأل أخ فيقول فهمنا من رواية سلمان وأيب الدرداء حني كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد آخى  :السائل 

وحتدث أحدمها مع زوجة اآلخر فيغيابه وما شابه ذلك فهل لنا أن نعرف كافة اجلوانب  بينهما جواز جلوس

والشروط وما حيق وما ال حيق وما يرتتب على املؤاخاة وهل املؤاخاة جائزة وممكنة يف كل العصور والظروف أم  أا  

  .كانت خاصية للرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ؤاخاة اليت جاء ذكرها يف حديث أيب الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى الشك عند أهل العلم أن امل :الشيخ 

وال يعود إىل آخر الزمان، ولذلك فاألحكام اليت كانت مرتبة على مثل هذه املؤاخاة قد أيضا زالت وانتهت 

و على األقل ولذلك فال جيوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه املسلم يف اهللا ما دام ال يكون زوج املرأة يف الدار أ

ال يكون فيها من يعترب للزوجة حمرما، فال جيوز أن يدخل ذلك أو ان خيالطها لقوله عليه السالم يف احلديث 

( ، وجاء يف حديث آخر يف حنو هذا املعىن زيادة )ما اختلى رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما ( الصحيح 

، أي هو سبب املوت أي و احلمو قبل كل شيء )موت يا رسول اهللا أريت الحمو ؟ قال الحمو ال: قالوا 

اختلف يف تفسريه والصواب أن املقصود به أقارب الزوج األخ واخلال والعم وحنو ذلك ، وقد قيل يف تفسريه قول 



غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أب الزوج  ،وأب الزوج كما تعلمون هو حمرم بل من أوائل احملارم 

ة ، فال جيوز تفسري احلمو باحلديث بأب الزوج، وإمنا هم أقارب الزوج ممن ليسو حمارم للزوجة فال بالنسبة للزوج

جيوز اليوم للمسلم أن خيلو بزوجة أخيه بالدين وباإلسالم لنهي الرسول عليه السالم يف أحاديث كثرية عن اخللوة 

جاال صاحلني وليس عددا واحدا بل ثالثة فأكثر هذه، إال إذا كان هناك حمرم وإال إذا كان الذين اختلوا بامرأة ر 

  .نعم . فال مانع مثل هذه اخللوة بامرأة لبعد الظن بأن يقع شيء من املفسدة بسبب اختالئهم ا

يسأل أخ ويقول تربز يف أيامنا طريقة معاجلة املرض بأسلوب نقل الدم أو األعضاء مثل نقل الكلية أو  :السائل 

  يتطلب األمر قتل املنقول منه القلب ليأس األطباء من حالته فما حكم الشرع بذلك ؟ القلب وحبالة نقل القلب

  .كيف قتل إيش   :الشيخ 

  املنقول منه ليأس األطباء من حالته فما حكم الشرع بذلك ؟ :السائل 

  وهذا السؤال حباجة إليه، كيف يعين يقتل إنسان ويؤخذ قلبه ؟ :الشيخ 

اذ عند األطباء ذبذبات املخ أو نبضات القلب أو غري ذلك هذا ما حيدث يف بعض عندنا يرتجح يا أست :السائل 

  املستشفيات أم يرفعون عن املريض أجهزة اإلنعاش أو غري ذلك فيؤدي لوفاته ؟

على كل حال أنا راي معروف بالنسبة لنقل عضو من شخص آلخر ألنه إن كان ميتا فهو من باب  :الشيخ 

هو من باب اإلضرار بالنفس ففي أي من الصورتني كان النقل ال أراه جائزا، أما هذه التمثيل وإن كان حيا ف

الصورة الغريبة اليت وضحت أخريا فما أعتقد إال أنه حمرم شرعا ملا فيه من إجراء عملية القتل يف شخص ال يزال 

يتحقق موته شرعا، حبيث يعترب يف حكم الشرع حيا ولو حكم األطباء أنه يف حكم امليت فعليهم االنتظار حىت 

جيوز أن يدفن يف قربه أما وقبل ذلك فيعترب كالقتل، نعم أما نقل الدم فال أرى يف ذلك شيئا ألّن الدم وأن كان 

جنسا فإمنا هو الدم املسفوح وهو الذي دخل يف حيز اهلواء واملادة أمام أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب 

ذلك شيئا ولو تباين الشخصان دينهما بأن يكون أحدمها مسلم واآلخر كافر ،  الدم إىل البدن اآلخر فال أرى يف

  .ال أرى يف ذلك شيئا 

  

  .هل جيوز بيع الدم يعين إذا أخذ مقابل الدم  :السائل 

  .نعم . مقابل الدم ؟ ى عن مثن الدم  :الشيخ 

  رجل بىن بيتا من الربا مث تاب ماذا يفعل يف هذا البيت ؟ :السائل 

ال يفعل شيئا سوى حيسن التوبة إىل اهللا وإن كان موسعا عليه فيدفع مثنه كتوبة إىل الفقراء واملساكني أما  :خ الشي



  .هو ال يلزمه أي شيء 

  ماذا عن القول املشهور اجلهاد األكرب واجلهاد األصغر ، صحة سند هذا القول واملعىن ؟ :السائل 

ال يصح من حيث إسناده أما من حيث  )الجهاد األكبر   رجعنا من الجهاد األصغر إلى( حديث  :الشيخ 

معناه فال أراه أيضا صحيحا ذلك ألن جهاد النفس وإن كان هو بال شك أمر هام جدا من أمر اإلسالم حىت 

، ولكن مما ال خيفى على كل مسلم أن )المجاهد من جاهد هواه هللا تبارك وتعالى ( قال عليه الصالة والسالم 

للجهاد يف سبيل اهللا عز وجل ال يساويه من حيث قوة اجلهاد أن يظل يف داره ويف بلده وبني أهله خروج اإلنسان 

وزوجه مهما كان صاحلا وتقيا وجماهدا لنفسه فال يساوي هذا اجلهاد وهو يف عقر داره جهاد من خرج من بلده 

، ال يستوي هذا الذي "كفه   وقد وضع دمه يف" ليجاهد يف سبيل اهللا عز وجل، وكما يقال يف بعض البالد  

عرض نفسه للموت مباشرة يف سبيل اهللا كالذي جياهد نفسه اجلهاد العام الذي ذكره يف حديث الرسول عليه 

رجعنا من الجهاد األصغر إلى  الجهاد ( الصالة والسالم ، ولذلك ال أرى معىن ذاك احلديث صحيحا ، 

  .)األكبر 

  

  ملغرب بقليل فهل جيوز يل الصالة ركعتني أم ال ؟يقول إذا دخلت قبل أذان ا :السائل 

جيوز بل جيب ، والذي ال جيوز هو أن جتلس قبل أن تصلي ما جيوز بل جيب لقوله عليه الصالة والسالم  :الشيخ 

، والشبه اليت تعرض ذه املناسبة لبعض طلبة )إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين ( 

ة فكيف جيوز صالة التحية ؟ جوابنا من ناحيتني ، الناحية األوىل ، استنباطية واألخرى العلم أنه وقت كراه

قياسية من باب القياس األولوي ، أما الناحية األوىل فهناك قاعدة ذكرها علماء احلديث علم املصطلح ونص 

صلوات عن األوقات عن عليها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف التوفيق بني حديث التحية وبني أحاديث النهي عن ال

الصالة يف األوقات املعروفة يقول علماء احلديث ومعهم أنه إذا جاء حديثان متعارضان وال ميكن التوفيق بينهما 

إال بتسليط أحدمها على اآلخر أو بعبارة أخرى بتخصيص احد النصني العامني باآلخر فأيهما يصلح أن خيصص 

إذا كان أحد النصني العامني قد دخله ختصيص ، والنص العام  وأيهما يصلح أن يكون هو املخصص،  قالوا

اآلخر مل يدخله ختصيص خصص النص العام املخصص بنصوص أخرى بالنص العام غري املخصص ، مثاله ما 

، هذا نص عام ألنه )إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين ( حنن فيه ، قوله عليه السالم 

ف ويف أي حالة ويف أي وقت ومعىن احلديث إذا دخلت املسجد فصل ركعتني ، هذا نص إذا طرفية يف أي ظر 

ال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس وال صالة بعد الفجر حتى تغرب ( عام ، يعارض هذا النص العام 



أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صالة يف هذين الوقتني ، فهل خنصص حديث التحية حبديث النهي  )الشمس 

ن الصالة يف هذين الوقتني ؟ أم خنصص حديث النهي عن الصالة يف هذين الوقتني حبديث التحية؟ اجلواب هو ع

هذا ، والسبب أن حديث النهي عن الصالة يف الوقتني ليس على عمومه ومشوله فقد خصص مبخصصات كثرية 

  .وكثرية جدا 

هذا استيقظ لصالة الفجر عند طلوع الشمس ، إذا  )من نسي صالة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ( مثال 

فيقول  الرسول هذا وقت هذه الصالة املنسية ، رجل نسي صالة العصر حىت تكاد الشمس تغرب أو غربت ، 

فهو يصليها ولو كان الوقت كراهة منهي عن الصالة وهكذا واملخصصات كثرية وكثرية جدا، أحسن أبو الطيب 

فقد مجع األحاديث املخصصة لألوقات  "م أهل العصر بأحكام ركعيت سنة الفجر إعال" اهلندي يف كتابه املسمى 

املنهي الصالة فيها وكان من ذلك ما ذكرته آنفا الصالة املنسية من ذلك ما حيضرين صالة من صلى الفجر يف 

ا ، فإذا منزله ، مث أتى املسجد فوجدهم يصلون فهو يصلي معهم وإن كان الصالة بعد صالته منهي عنها وهكذ

، ألن هذه )إذا دخل أحدكم المسجد ( خنصص أحاديث النهي عن الصالة يف األوقات املعروفة حبديث 

إذا دخل ( األحاديث الناهية عن الصالة قد دخلها ختصيص ومعىن ذلك أن عمومها ضعف بينما عموم حديث 

ليط هذا العموم املطلق على ملا مل خيصص بقي على عمومه الشامل املطلق فيمكن تس ) ...أحدكم المسجد 

ذاك العموم املخصص وتكون النتيجة ال  صالة بعد العصر ال صالة بعد الفجر إال حتية املسجد لذاك العموم 

  .الذي مل يدخله ختصيص هذا الوجه األول 

ب لما دخل سليك الغطفاني ورسول اهللا يخط( الوجه الثاين قلت وهو قياس أولوي تعلمون مجيعا إن شاء اهللا 

، امسع  ) ...وجلس ، قال له يا فالن أصليت ؟ قال ال قال قم فصل ركعتين ثم التفت إلى الجالسين هنا 

ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة واإلمام يخطب فليصل ركعتين ( يا شيخ 

فإذا وجدنا الرسول عليه  الصالة واخلطيب خيطب منهي عنها، صالة النافلة منهي عنها ،.  )وليتجوز فيهما 

السالم أمر بصالة التحية يف هذا الوقت املنهي عن الصالة صالة النافلة بصورة عامة أخذنا منه إشعارا بأن صالة 

التحية تصلى يف األوقات اليت  ي الصالة فيها وهذا وقت ينهى عن الصالة فيه، وهذا يف الواقع من الفقه الذي 

الفقه ملا تذكر األوقات اليت تكره الصالة فيها ، ال يذكرون وقت اخلطيب خيطب  مل يذكر يف كتب الفقه فكتب

الفائدة األولىأنه ينبغي ضم وقت اخلطيب خيطب إىل : أنه من األوقات اليت تكره الصالة فيها ولذلك فهنا فائدتان

ة الصالة التحية يف األوقات األوقات املكروه، والفائدة األخرى أن هذا الوقت املنهي عن الصالة فيه يستغل إلباح

هذا  )والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليوجز فيهما ( املكروهة األخرى بدليل أن الرسول عليه السالم قال 



  .جواب السؤال عما سبق 

ال ( حديث ركعيت حتية املسجد بشكل عام أال نعتربه خمصوص حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

  ؟ ) ...شمس وال عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان تصلوا عند شروق ال

  وإيش معىن كالمي السابق ؟  :الشيخ 

  .أنت قلت إن النص العام مينع إال حتية املسجد  :السائل 

أنا قلت إال أنا ما قلت إال يا أخي، قلت العكس ، قلت هذه األوقات املنهي عن الصالة فيها هلا   :الشيخ 

ة مجعها أبو الطيب اهلندي هذا يف كتابة السابق الذكر ، وذكرت أنا بعض األمثلة على سبيل خمصصات كثري 

  !التقريب فهذه إال طلعت من كيسك يا وفيق ؟

  ؟ ...الذي صلى الفجر مع اجلماعة يف املسجد هذا الذي صلى اجلماعة يصلي  :السائل 

  .جيوز، غريه    :الشيخ 

ن غياب الشمس حىت بزوغ الفجر حوايل مخس ساعات يف بلد أجنيب  يسأل أخ ويقول الفرتة م :السائل 

  كالسويد كيف يرى سيدي الشيخ توقيتات الصيام ؟

  .عفوا مخس ساعات إيش النهار    :الشيخ 

  .الليل من غياب الشمس حىت بزوغ الفجر  :السائل 

كما يبدوا ؟ اجلواب نعم طيب ، األمر سهل أوال جيب النظر يف تلك البلدة هل فيها غروب مشس    :الشيخ 

طيب هل فيها ظهور الشفق األمحر ؟ ما أدري فإن كان هناك شفق يظهر يف تلك البلدة فال خيتلف احلكم عن 

أي بلد آخر الذي فيه الليل أطول من مخس ساعات املهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب ، 

  .هنا ال إشكال فيها إن شاء اهللا وبغروب الشفق األمحر بالنسبة للعشاء ، املسألة 

شيخنا يف وقت الصيام والصالة اختالف الوقتني الغروب مع الشروق غروب الشمس مع ظهور الفجر  :السائل 

، هنا اللبس ألنه يف كثري من البالد هنا يا أخ عدنان ويا أخ طاهر واألخ زهري حبكم أسفاركم ومعرفتكم أن 

  لفجر ، هذا هو املقصود الشفق األمحر ال يغيب حىت يطلع ا

  .طيب ..عفوا هذا املقصود يعين.. هذا املقصود بس السؤال غري واضح :الشيخ 

هذا وقع يل بالفعل كنت يف الطائرة وأردت أن أصلي العشاء فظهر يل الشفق عفوا أردت أصلي : أبو مالك 

أي . س طالعة والشفق ال زال ظاهرا املغرب فبعد الطائرة ظهر الغروب فقلت أمجع بني املغرب والعشاء وإذا الشم

  .نعم 



  .يعين مخس ساعات يستمر الشفق ظاهرا  :الشيخ 

  .جيوز مخس ساعات أو أقل : أبو مالك 

  .تقريبا يعين  :الشيخ 

  .جيوز أقل من هذا أقل من مخس ساعات : أبو مالك 

  .ا يف وقت يف بلدان يتصل فيها الليل والنهار ويصبح الوقت كله ار : سائل آخر 

أي نعم هذا فيه حديث معروف يف الصحيح يقول احلديث بأنه الدجال حينما خيرج يكون يوم من  :الشيخ 

أيامه األوىل طوله طول سنة، ويومه الثاين يكون طوله طول شهر ، والثالث أسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه 

ا املشكلة اذا كما افرتضنا ومسعنا وذكر فإذ )فاقدروا لها قدرها (قال  "ما هي حال الصلوات حينئذ" :فسألوه 

آنفا أنه بعض البالد يستمر الشمس طالعة شهورا يعين وكذلك الليل فيقدر تقديرا وذلك بالنظر إىل أقرب البالد 

ااورة لتلك البلدة اليت يستمر فيها الشمس أو الليل وفيها ليل وار فحينذاك يقدر تقديرا ، يعين مثال  أقرب 

تمر وقت الغروب وغروب الشمس إىل  أن يطلع الشفق األمحر ؟ نفرتض ساعة أو ساعتني أو أكثر بلدة كم يس

أو أقل على ذلك يتعامل أهل البلد اليت  فيها النهار ، شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا املسألة سهلة 

  .ا تعود إىل تقدير أهل البالد الساكنني فيها بالقياس إىل البالد ااورة هل

  طيب اربع ساعات :السائل 

  .بالنسبة للصيام  :الشيخ 

  نعم :السائل 

طيب إذا الكالم فهم عن الصالة كذلك عن الصيام يعين بالنسبة للبالد اليت يستمر فيها طلوع الشمس  :الشيخ 

عاجل بل فال يرون ليال أو العكس يقدر الصيام بالنسبة للبالد القريبة منها نفسها، لكن يف صورة ممكن أن ت

ضروري أن تعاجل وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز يف بلدة من تلك البالد اليت أنت تسأل عنها مع 

الفارق الكبري بني طول الليل وطول النهار فليكن نفرتض مع املبالغة أو دون مبالغة عشرين ساعة اليس هكذا 

  أنت تريد املوضوع ؟ 

  .نعم :السائل 

كون الليل أربع ساعات هل يصومون عشرين ساعة ؟ اجلواب ما دام أم يرون الفجر ويرون نعم، وي :الشيخ 

غروب الشمس فال بد هلم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت العشرين أو قريبا من ذلك ولكن ال خيفى أن 

لك البالد عشرين فمن كان يستطيع أن يصوم يف ت )اتقوا اهللا ما استطعتم ( أي حكم شرعي إمنا هو يف حدود 



ساعة ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات فال بد له من الصيام وأنا يف اعتقادي أن األمر هناك 

سهل ألن الصعوبة إمنا تتصور بالنسبة للبالد احلارة اليت يتعرض فيها اإلنسان الصائم إىل الشرب من املاء، أما يف 

ه الساعات الكثرية ليس صعبا كما أتصور أنا املوضوع مع ذلك فنحن نضع البالد الباردة فالصيام الطويل ذ

القاعدة، فمن ال يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين ، إما أن نلحقه بالشيخ العجوز الفاين الذي ال يستطيع 

ت الذي أن يصوم ولو يف البالد املعتدلة فهذا يكفر عن كل يوم إطعام مسكني ، وأما أن يستطيع أن يستغل الوق

ينقلب طول النهار إىل ار قصري فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام شانه يف ذلك شأن 

املريض الذي يرجى شفاؤه وليس املريض امليؤوس شفاؤه ، فاملريض امليؤوس شفائه يلحق بالشيخ العاجز الفاين ، 

فمن كان منكم مريضا (( ه فهو كما قال تعاىل فيكفر عن كل يوم اطعام مسكني اما املريض الذي يرجى شفاؤ 

فهؤالء الناس الذين يعيشون يف ذلك الوقت الطويل اره ويف رمضان منهم  ))أو على سفر فعدة من أيام أخر 

من يستطيع ومنهم من ال يستطيع أن يصوم أداء ، فالذي ال يستطيع أن يصوم أداء يصوم قضاء إن استطاع وإال 

  .لذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكني، لعله وضح جواب الصيام فحكمه حكم العاجز ا

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .نعم . وإياكم  :الشيخ 

أنا أبو عمار أعتقد أنه قد يكون جواب الفتوى السابقة والذين يطلع عندهم الليل أو النهار أشهر أن عليهم 

وما (( تبارك وتعاىل يف العبادات مصدقا لقوله تعاىل واجب اهلجرة إىل بالد العرب واملسلمني ألداء حقوق اهللا 

، فرتك األوطان والبلدان واجب يف حق املسلم ألداء ما خلق اإلنسان من ))خلقت اإلنس والجن إال ليعبدون 

أجله كأصل من أصول الشريعة اإلسالمية ، واملقصود تطويع الناس للشريعة وليس تطويع الشريعة للناس ألن 

  .من الناس ، واهللا تبارك وتعاىل أعلم الشريعة أعظم 

  .صالة السنة بعد الفريضة يفضل أن يغري املصلي مكانه ما مل يتكلم فهل نطبق هذا على السنة القبلية  :السائل 

  .ال ينطبق  :الشيخ 

رجل تأخر عن صالة املغرب ودخل املسجد وقد بدأ اإلمام بصالة العشاء أو يف حالة اجلمع بني  :السائل 

غرب والعشاء مل يصل املغرب ودخل املسجد وقد بدأ اإلمام صالة العشاء كيف ينهي املصلي صالة املغرب هل امل

  .يستمر مع اإلمام أم يفارق 

  هل يستمر أم هل يدخل ؟ :الشيخ 

  هو بدأ صالة العشاء وقد فاته صالة املغرب ووجد اإلمام قد صلى املغرب وقد بدأ صالة العشاء ؟ :السائل 



إذا هو يريد أن يدخل وراء اإلمام ليس يستمر فهو يريد أن يدخل وراء اإلمام فهل يصلي العشاء ام  :الشيخ 

اجلواب أنه يف هذه احلالة يقتدي وراء اإلمام الذي يصلي فريضة العشاء لكن هو ينوي . يصلي املغرب نعم 

الركعة الرابعة نوى هو املفارقة وجلس على فريضة املغرب مراعاة للرتتيب بني الصالتني ، ولكنه إذا قام اإلمام إىل 

رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم مث قام ونوى وراء اإلمام الذي ما زال يصلي صالة العشاء وينوي هو صالة 

العشاء سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع املهم أن ينضم فيصلي وراء اإلمام صالة العشاء اخلاصة به بعد أن 

  .نعم . معه  صلى صالة املغرب

  .ينوي املفارقة  :السائل 

  .نعم ينوي املفارقة  :الشيخ 

يف االستفادة من أعضاء املتوىف مبوافقته إلنقاذ حياة غريه ذكرمت النهي عن املثلة ما مدى شدة هذا النهي  :السائل 

  .عند مقارنته بالضرورات املبيحة للمحظورات 

يس بغريه فليس لإلنسان أن يؤثر حياة غريه على حياته ، ليس الضرورة تتعلق باإلنسان املكلف ول :الشيخ 

  .. لإلنسان أن يؤثر حياة غريه حبياة نفسه هو 

  .حياته زائلة  :السائل 

  .ال ليس حمكوما زائلة هذا انتهى اجلواب عنه  :الشيخ 

  .يعطى قلبه لغريه ال هو املثال الذي حكوه أن يكون اإلنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن  :السائل 

  .يعين مات انتهى  :الشيخ 

  .نعم وموافق على التربع بقلبه آلخر سيموت إذا مل يعط قلبا  :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

فالسؤال اآلن مقارنة بني النهي عن املثلة وإمكانية االستفادة من هذا اإلنسان الذي اقرتب من املوت  :السائل 

  .صبح ميتا وميكن أن يعطى قلبه آلخر بينما يف شخص آخر تربع بقلبه وأ

  .تصحيح : سائل آخر 

  .تصحيح حول هذا السؤال  :الشيخ 

  .نعم : سائل 

  .تفضل  :الشيخ 

  يا سيدي ما يصري يتوقف القلب، وما ينقل القلب إال وهو ينبض: سائل 



  لكن ميكن أن يكون الشخص ميتا والقلب ما زال ينبض  :السائل 

  .ما يصري: سائل 

انتبهوا يا أخوانا إىل متام احلديث السابق ، الذي كان أثري حول موضوع االستفادة من قلب الرجل الذي  :الشيخ 

  .نستطيع أن نقول عنه إنه مات طبيا ، وجرى حديث ابتدأته بقويل 

م أن ألفت النظر إىل ناحية مهمة جدا كثريا ما ال ينتبه هلا بعض الفقهاء خاصة املعاصرين منهم ، أردت أن أمت

الكالم مث خطر يف بال أخينا األستاذ أيب مالك خاطرة ، فاستأذنين كما رأيتم بأن يلقيها فكانت حقيقة مؤيدة ملا  

كنت أريد أن أقوله متاما ، أو أقول لكم على األقل يذكر أنين شرعت مبثالني اثنني من األمثلة اليت حيكم العلم 

القا وهذا أمر جممع عليه واآلخر قلت فيه خالف بني علماء ما لكن الشرع أحدمها ال يوافق عليه الشرع إط

املسلمني مث بدأت بذكر هذا املثال قضية إثبات اهلالل باحلسابات الفلكية ، هنا تدخل األستاذ أبو مالك وذكر 

ما مسعتموه مجيعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي وفجر شرعي وأنه جرى هذا النقاش بني أحد علماء 

بني أحد املوظفني يف األوقاف ، هذا املثال صار يف حسايب ويف ترتييب السابق يف فكري الذي زورته الفلك و 

وعزمت على عرضه صار معنا مثال ثالث ، املثال األول ذكرته لكم، وهو إثبات هالل رمضان باحلسابات 

يثبتون اهلالل ذه الرؤيا  الفلكية أو بالرؤى املنظارية وال شك أنا شخصيا ال أرجح قول بعض العلماء الذين

نحن أمة امية ال نكتب وال نحسب ( العلمية ،وذلك لقوله  صلى اهللا عليه وسلم املعروف يف الصحيحني 

يعين قد يكون الشهر ثالثني وقد يكون ناقصا  )الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، والشهر هكذا وهكذا وهكذا 

البصرية ألنه هكذا صرح الرسول عليه الصالة والسالم ، ويف هذا واحدا ، هلذا ال أرى إثبات اهلالل إال بالرؤيا 

احلكم خاصة مث أقول لو فتح باب إثبات األحكام الشرعية بالنظريات العلمية ألصاب الشريعة اإلسالمية ما 

الذي أصاب الشرائع السابقة من اليهودية والنصرانية واآلن يأيت دور املثال الثاين يف تزويري وتفكريي ،والثالث 

نطق به صاحبنا أبو مالك العلم فيما قرأت يف بعض الكتب اليت كنت أقرأها وكنت أتفرغ هلا قدميا ، العلم يقول 

وقد يعارضين املعارض ألين لست متخصصا لكن يف ظين أن ال ما معارض ، حينما نرى الشمس هكذا حنو 

الشمس اآلن يف األفق، وإمنا الذي نراه حنن هذا الغرب على قمة اجلبل طالعة يعين دائرة كبرية جدا ، العلم يقول 

بسبب فلسفة علمية ال نفقهها حنن األشعة هي تعكس وتنكسر إلينا فنرى الشمس على قمة اجلبل وهي يف 

ال صالة بعد العصر حتى تغرب ( حقيقة واقع األمر وراء اجلبل ، اآلن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول 

تأخر بصالة الفجر حىت رأى الشمس على قمة اجلبل ببصرة لكن بعلمه اخلاص  ، رجل زيد من الناس)الشمس 

يراه وراء األفق ، فهل هذا جيوز له أن يصلي أم ال يصلي ؟ إذا طبقنا احلكم الشرعي املرتبط بالبصر الشخصي 



الفجر حتى ال صالة بعد ( هذا يصلي ألنه ال تزال الشمس طالعة لكن علميا هي وراء األفق ال ترى ، وهكذا  

طلعت الشمس على قمة اجلبل علميا ما طلعت فهل جيوز أن تصلي الفجر، اجلواب ال جيوز ،  )تطلع الشمس 

انظروا كيف ختتلف األحكام الشرعية بني أن نبنيها على النظر العاديو بني أن نبينها على الفكر العلمي ، هلذا 

ة احلال يف اطراد فكره وال يتبلبل فتارة يأخذ بنظرية نقول ينبغي على املسلم أن يكون مطردا ومستقيما بطبيع

علمية ولو خالفت احلقيقة الشرعية ، وتارة ال يأخذ ا ، إذا عرفنا هذه النماذج من األمثلة وآخرها ما ذكر 

األستاذ أبو مالك أن علم الفلك يقول الصبح والفجر يطلع قبل الفجر الذي نراه بأعيننا بنحو ثلث ساعة ، 

اما يلتقي مع النظرية اليت ذكرا آنفا حينما تكون الشمس على قمة اجلبل علميا ما طلعت ، كذلك وهذا مت

الفجر علميا ما طلع ، لكن نظريا حنن نراه بأم أعيننا ، املهم فنحن ال نيب أحكامنا الشرعية على النظريات 

  .ب وسحاب يف األفق العلمية حىت ولو صارت حقائق علمية، ملاذا ألنه اآلن إذا كان هناك ضبا

  ... :السائل 

والعني الباصرة القوية أقوى نظرا فيإنسان ال يرى اهلالل، لكن أيت باملنظار املكرب أضعاف مضاعفة   :الشيخ 

فسيكتشف اهلالل من وراء السحاب هذه حقيقة علمية ال ريب فيها لكن هذه النظرة لسنا مكلفني فيها حنن 

، لذلك فاألحكام الشرعية ال تبىن على احلقائق العلمية وإمنا تبىن على النظريات مكلفون مبا نراه بالبصر العادي

العادية الطبيعية ، ولذلك حنن ما يهمنا أن العلم أثبت أن األرض تدور ، وهلا الدورتان املعروفتان ، ما يهمنا هذا، 

العلمي تدور وأا كروية ،  ألن أحكام الشريعة بنيت على أنه األرض مستوية كسطح ، أما هي من حيث الواقع

ما يضرنا هذا يف ديننا إطالقا ألن األحكام الشرعية اليت قررها الشارع احلكيم قررها بالنسبة ألناس عاديني هلم 

طاقة يف البصرية والعقلية حمددة وهم كلفوا بذلك وليس بأكثر من ذلك إذا عرفنا هذا ، فهذا الرجل الذي ال يزال 

األطباء حكموا عليه بأنه مات ، لكن يف حكم النظر العادي البشري أنه مل ميت  قلبه ينبض هذا يف عرف

ولذلك ال يبادرون إىل دفنه إال بعد التأكد من موته بوسائلهم العادية، على هذا فال ارى جتويز قتل هذا االنسان 

ى هذا ألن هذا يف حكم ألنه يف رأي الطب أصبح ميتا فال ندعه ميوت حىت يربد قلبه وال ينبض نبضة منه ال أر 

الشرع ال يزال غري ميت ، أقل ما يقال يف هذا، هذا رأي الذي أردت أن أوضحه لكم ونسأل اهللا عز وجل أن 

  .يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نعتقده 

  يعين شيخنا بعد ما ميوت جيوز نقل عضو منه ؟ :السائل 

  .ثيل ، ال أرى هذا أنا ال أرى هذا ، هذا يدخل يف باب آخر التم :الشيخ 

  سؤال آخر النهي عن املثلة ؟ :السائل 



ما يف عندنا هذا امليزان الذي يعطينا وزن املسلم ما وزنك يف الشرع ووزن منفعة احلي الذي حباجة إىل  :الشيخ 

  .قلب ، ورمبا ميوت ما فيه عندنا املوازين الدقيقة حىت نستطيع أن نعطي جوابا 

  .حمري يف هذا األمر أنه ال نستطيع أن نعطي جوابا  إذا يكون اجلواب :السائل 

ال كيف ما نستطيع فيه عندك ي ال تتعداه ألمر عارض عرض لزيد من الناس وهو نقل هذا القلب إىل  :الشيخ 

رجل مريض، هنا عندك النهي عن املثلة ماذا يقابله هناك نص ثاين ما فيه عندنا نص ثان ما فيه ضرورة الضرورة 

  .اإلنسان املكلف متعلقة ب

  .اإلنسان احملتاج للقلب معرض للموت يف أي حلظة  :السائل 

  .صحيح  :الشيخ 

  .وهو حباجة أن يعيش  :السائل 

طيب لكن أنا اقول الضرورة ما تتعلق بني اثنني واحد متمسك بالنص الشرعي حلاله يعين أنه هذا مات  :الشيخ 

إنه حباجة لقلب هذا امليت ال يستطيع أن يتعدى إىل أخذ هذا  وال جيوز التمثيل به وشخص آخر يقول األطباء

  .القلب ألن الضرورة ليست متعلقة بنفس امليت وإمنا متعلقة بغريه 

  . )كسر عظام الميت ككسره حي ( حىت قوله صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

  .نعم ماذا حنن نقول يا أخي : لشيخ 

  .يعين كسره حي أو ميت  :السائل 

  .نعم  : الشيخ

أحد اإلخوة يسأل لقد حدث ما يؤسف له حقا، وهو فكر العزلة والدعوة إليه، مع العلم أن من يدعو  :السائل 

إىل هذه العزلة حيتج بعزلة اإلمام مالك ، ويقول لقد كان يف العزلة بني الصحابة مث بني التابعني مث بني تبع التابعني 

  .زلة يف دين اهللا سبحانه وتعاىل ما مدى صحة هذا القول وما هو مفهوم الع

  .ما أظن هذا حدث، ما حدث أي شيء وهذا مبالغة يف القول وإما ما ينقل عن مالك فاهللا أعلم به   :الشيخ 
  


